
8

7 снежня 2016 г. НЕРУХОМАСЦЬ4

Пра ва вая ба за
ство ра на

Наш су раз моў ца ўпэў-
не ны, што сён ня на за ка-
на даў чым уз роў ні і па лі ніі 
прак тыч ных на пра цо вак у 
кра і не ство ра ны ўвесь шэ-
раг ме ха ніз маў, які да зва-
ляе бес праб лем на ўцяг ваць 
у гас па дар чы аба рот безга-
спадарчую ма ё масць. Іс нуе 
да стат ко вы ін стру мен та рый, 
па чы на ю чы ад аў кцы ё наў 
да пе ра да чы не ру хо мас ці ў 
пры ват ную ўлас насць уво-
гу ле бяс плат на. У гэ тым ме-
ха ніз ме пра ду гледж ва ец ца 
і арэн да, а так са ма про даж 
ма ё мас ці за 1 ба за вую ве лі-
чы ню.

Больш та го, сён ня ка мі-
тэ там пад рых та ва ны пра ект 
Ука за №294, па вод ле яко га 
пра ду гле джа на вы ка ры стан-
не но вых ме ха ніз маў сты му-
ля ван ня прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці. На прык лад, сён ня 
аран да тар мае пе ра важ нае 
пра ва вы ку пу той ма ё мас-
ці, якой ён ка рыс та ец ца на 
пра ця гу 3 га доў. Каб гэ ты 
ме ха нізм быў мак сі маль на 
праз рыс тым, у пра ек це да-
ку мен та пра піс ва ец ца дак-
лад ны пе ра лік пад стаў, на 
асно ве якіх та ко му аран да-
та ру нель га бу дзе ад мо віць у 
на быц ці аб' ек та арэн ды. Ця-
пер кож ны прад пры маль нік 
ужо за га дзя бу дзе ве даць 
дас ка на лыя пра ві лы гуль-
ні на гэ тым по лі, а так са ма 
не аб ход ныя ўмо вы, пас ля 
вы ка нан ня якіх арэнд ную 
ма ё масць мож на бу дзе вы-
ку піць. У гэ тым вы пад ку суб'-
ек тыў ны фак тар зво дзіц ца 
да мі ні му му.

Так са ма ў гэ тым пра ек це 
па вя ліч ва ец ца пе ры яд рас-
тэр мі ноў кі пры вы ку пе ма-
ё мас ці клі ен там на аў кцы ё-
не да 3 га доў. Больш та го, 
ця пер мак сі маль ны пе ры яд 
рас тэр мі ноў кі вы зна чае ўжо 
не дзяр жа ва, а не па срэд на 
бу ду чы гас па дар.

І яшчэ. Ба дай, са мым га-
лоў ным мо ман там у пра цэ се 
зме ны ўлас ні ка з'яў ля юц ца 
гро шы. Ка лі прад пры ем ства 

пра дае сваю не па трэб ную 
ма ё масць на аў кцы ё не, то 
ўсе гро шы на кі роў ва юц ца ў 
рэс пуб лі кан скі бюд жэт або 
ў агуль ную скар бон ку па 
лі ніі ка му наль най улас нас-
ці. Ме на ві та гэ ты ме ха нізм 
у пра ек це но ва га да ку мен та 
пла ну ец ца пад ка рэк та ваць. 
Ця пер 50% ад атры ма ных на 
аў кцы ё не гро шай бу дзе на кі-
роў вац ца не па срэд на прад-
пры ем ству, яко му на ле жаў
гэ ты аб' ект, а дру гая па ло-
ва — у ад па вед ныя бюд жэ ты.
Зра зу ме ла, што ў гэ тым вы-
пад ку суб' ек ты гас па дар ан ня 
бу дуць на пра мую за ці каў-
ле ны вы стаў ляць па доб ныя 
аб' ек ты на про даж.

Жыл лё — 
за ад ну ба за вую

Па вод ле слоў Анд рэя Ся-
мё на ва, што год у гас па дар-
чы аба рот пла ну ец ца вяр-
таць ка ля 1600 па доб ных 
аб' ек таў. Акра мя та го, пэў-
ная коль касць праб лем най 
не ру хо мас ці за пла на ва на да 
зно су і кан сер ва цыі. Агуль-
ная коль касць та кой ма ё-
мас ці на пры кан цы го да на-
блі жа ец ца да 2,5 ты ся чы. Аб 
якой ме на ві та не ру хо мас ці 
тут ідзе га вор ка?

Па лі ніі рэс пуб лі кан скай 
улас нас ці — гэ та не па трэб-
ныя бу дын кі прад пры ем-
стваў. На прык лад, скла ды, 
бы лыя вы твор чыя цэ хі і ін-
шыя па мяш кан ні. У ка му-
наль най струк ту ры ся род 
пус тых аб' ек таў не ру хо мас-
ці боль шую част ку скла да-
юць па мяш кан ні са цы яль най 
сфе ры. Гэ та бы лыя шко лы, 
дзі ця чыя сад кі, па мяш кан ні 
ней кіх ме ды цын скіх уста ноў, 
якія ў вы ні ку ап ты мі за цыі 
бы лі за чы не ны, а за раз ста-
іць за да ча аб іх да лей шым 
вы ка ры стан ні. Звы чай на
гэ тыя бу дын кі ў да во лі нар-
маль ным ста не, але прос та 
не функ цы я ну юць.

По пыт на та кія «сце ны» 
не вя лі кі, але ён ёсць. Тут па-
куп нік зна хо дзіц ца час цей 
не з пер ша га ра зу. «У нас 
пры клад на 75% та кіх аб' ек-
таў на аў кцы ё нах пра да ец ца 
з па ні жэн нем ца ны на 80% 
або на ват і ўво гу ле за ад ну 
ба за вую ве лі чы ню (БВ). Па 
мі ні маль най ца не (за 1БВ) 
не ру хо масць на бы ва ец ца 
ме на ві та ў сель скай мяс цо-
вас ці. Пра даць іх да ра жэй 
скла да на, бо яны зна хо дзяц-
ца да лё ка ад ма гіст раль ных 
шля хоў, у той мяс цо вас ці, 
дзе сла бая інф ра струк ту ра і 
транс парт ная ла гіс ты ка», —
рас каз вае спе цы я ліст. Але 

і та кія па мяш кан ні атрым лі-
ва юць сва іх но вых гас па да-
роў. Час цей там уз ні ка юць 
не вя лі кія вы твор час ці па 
лі ніі дрэ ва ап ра цоў кі, са цы-
яль ныя аб' ек ты, му зеі і г. д. У 
пер шую чар гу та кі мі па мяш-
кан ня мі ці ка вяц ца ін ды ві ду-
аль ныя прад пры маль ні кі ці 
прос та фі зіч ныя асо бы. Лю-
дзі час цей куп ля юць та кія 
бу дын кі для да лей шай ма-
дэр ні за цыі і вы ка ры стан ня 
ў якас ці жыл ля. Атрым лі ва-
ец ца, што ў вёс цы ўлас ныя 
«сце ны» мож на на быць за 
ад ну ба за вую?

«Ка лі на аў кцы ё не ад ным 
з ві даў вы ка ры стан ня аб' ек та 
пра піс ва ец ца і «пад жыл лё», 
то ні я кіх праб лем у бу ду ча га 
гас па да ра не іс нуе. Дзяр жа-
ва звы чай на ідзе на су страч 
лю бым па жа дан ням па куп-
ні ка», — удак лад няе Анд рэй 
Ся мё наў. Ад нак, тут іс нуе 
ад но але...

По бач 
з пер ні кам —
бі зун

Аб' екты, якія вы-
стаў ля юц ца на аў-
кцы ён за ад ну ба-
за вую, пра да юц ца 
заў сё ды з пэў ны мі ўмо ва мі. 
Гэ та мо жа быць рэ кан струк-
цыя па мяш кан ня пад жыл-
лё, вя дзен не ней кай прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці ці 
неш та ін шае. Ка лі па куп нік 
вы кон вае гэ тыя ўмо вы, то 
пас ля за кан чэн ня тэр мі ну, 
вы зна ча на га да га во рам 
куп лі-про да жу аб' ек та, усе 
аб ме жа ван ні зды ма юц ца, 
а ча ла век ро біц ца паў на-
вар тас ным улас ні кам не ру-
хо мас ці. Пас ля гэ та га гас-
па дар мо жа ра біць з гэ тай 
ма ё мас цю лю быя здзел кі, 
на ват пра даць сваю спра ву 
ці жыл лё трэ цім асо бам.

Ці ка ва, а што бу дзе, ка-
лі но вы гас па дар не па спее 
вы ка наць усе ўмо вы да га-
во ра?

Ка лі наш па куп нік шчы-
руе на аб' ек це, але па ней-
кіх аб' ек тыў ных пры чы нах не 
змог уклас ці ся ў вы зна ча ны 
тэр мін, та ды мяс цо выя ўла-
ды пой дуць яму на су страч і 
па доў жаць тэр мін да га во-

ра. Ін шая спра ва, ка лі гэ ты 
прад пры маль нік на быў доб-
ры аб' ект за ка пей кі, але па 
сут нас ці ні чо га там не зра біў, 
а бу ды нак па чаў раз бу рац-
ца. Вось тут дзяр жа ва ста не 
жорст кай. Яна за бі рае аб' ект 
на зад, а ча ла ве ку вы стаў ляе 
на апла ту да во лі сур'ё зны 
штраф. Па мер та ко га штра-
фу мо жа да ся гаць амаль 
ацэ на чна га кош ту не ру хо-
мас ці.

Ёсць сён ня ў мяс цо вых 
ор га наў ула ды для ня дбай-
ных гас па да роў (у тым лі ку 
і пры ват ні каў) і ін шы ал га-
рытм пры му су. Гэ та ме ха-

нізм па вы ша на га па дат ка аб-
кла дан ня (зя мель ны па да так 
і па да так на не ру хо масць). 
Ён так са ма дзей ні чае. Ка лі 
ўлас нік упар та не «за ўва-
жае» сваю ма ё масць, якая 
ўво гу ле не вы ка рыс тоў ва ец-
ца і раз бу ра ец ца, то па да так 
на та кую не ру хо масць мо-
 гуць па вя лі чыць на ват у 
10 ра зоў.

Сяр гей КУР КАЧ.
kurkасh@zvіаzdа.bу

ПРА ВІ ЛЫ «ГУЛЬ НІ»

ЗА ЦІ КА ВІЦЬ УЛАС НІ КА ЗА ЦІ КА ВІЦЬ УЛАС НІ КА 
МОЖ НА ТОЛЬ КІ РУБ ЛЁММОЖ НА ТОЛЬ КІ РУБ ЛЁМ

Пры про да жы дзяр жаў най не ру хо мас ці на аў кцы ё не бы лы пра ва ўла даль нік змо жа атры маць па ло ву вы руч кі. 
Але па куль што ўсе гро шы на кі роў ва юц ца ў бюд жэт

Ста я ла ў по лі хат ка з дзір ка мі, а ця пер 
пры го жая та кая, як з кар цін кі. А ўсё та му, 
што пас ля ня дбай на га ўла даль ні ка сю ды 
прый шоў руп лі вы гас па дар. Але ў жыц ці 
гэ та не вель мі прос та, бо са праўд на га 
но ва га ўлас ні ка трэ ба спа чат ку ад шу каць... 
Аб тым, як у на шай кра і не вы ра ша ец ца 
праб ле ма не ру хо май ма ё мас ці, якая 
пус туе, прак тыч на не вы ка рыс тоў ва ец ца, 

а ча сам на ват раз бу ра ец ца, ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
рас ка заў на чаль нік упраў лен ня па рас па ра джэн ні 
ма ё мас цю рэс пуб лі кан скай улас нас ці Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та па ма ё мас ці Анд рэй СЯ МЁ НАЎ.

Было...

...Стала

Бу ды нак бы ло га До ма пі я не раў у г. п. Круг лае 
Ма гі лёў скай воб лас ці. За раз тут ганд лё вы цэнтр «Гас па дар», 

дзе ство ра на 31 пра цоў нае мес ца (на фо та справа).

Вось тут 
дзяр жа ва 

ста новіцца жорст кай. 
Яна за бі рае аб' ект 
на зад, а ча ла ве ку 
вы стаў ляе на апла ту 
да во лі сур' ёзны 
штраф.

Без сак рэ таў
Ка лі ў ча ла ве ка ёсць жа дан не і 

маг чы мас ці на ла дзіць сваю спра ву 
або ка лі ён вы ра шыў на быць не-
ру хо масць у вёс цы, то што трэ ба 
ра біць? У якія дзве ры гру кац ца?

Уся ін фар ма цыя аб аб' ек тах, 
якія не вы ка рыс тоў ва юц ца і пра па-
ну юц ца на про даж, зна хо дзіц ца на 
сай тах дзярж ор га наў (Дзярж ма ё-
мас ці, мяс цо вых га рад скіх, ра ён ных 
і аб лас ных вы кан ка маў), у апе ра та-
раў элект рон ных ганд лё вых пля цо-
вак і дру ка ва ных срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі. Усё гэ та ў сва бод ным 
до сту пе. За ста ец ца толь кі вы браць 
са бе не ру хо масць, за рэ гіст ра вац ца 
ў ар га ні за та раў аў кцы ё ну і пры няць 
у ім удзел. 

И З В Е Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И  О Т К Р Ы Т О Г О  А У К Ц И О Н А 
по продаже права заключения договора аренды Торгового помещения 

сроком на 3 (три) года, принадлежащего 
государственному предприятию «Комплекс по оказанию услуг 

имени П.М. Машерова» на праве хозяйственного ведения

№ лота Наименование Место нахождения
Начальная цена лота, 

в т.ч. НДС – 20%,
бел. руб.

Задаток, 
бел. руб.

Сумма арендной 
платы в месяц,

 бел. руб.

Шаг 
аукциона, 

%

Лот №1

Право заключения договора аренды 
Торгового помещения с инв. №  500/D-708029993.

Площадь 501,6 кв.м. Помещение расположено 
в цокольном этаже и в подвале здания 1970 г.п.

г. Минск, 
ул. Варвашени, 

д. 11, пом. 1
1794,12 179,40 7162,99 5

УСЛОВИЯ

Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-
ником и он согласен приобрести Лот №1 по начальной цене, увеличенной на 5% (пять процентов), - Претендент на покупку должен заключить с Продавцом 
договор аренды Объекта в течение 10 (десяти) рабочих дней с назначенной даты проведения аукциона и подписания протокола о результатах аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан оплатить Продавцу стоимость приобретенного на аукционе Лота №1 в течение 3 (трех) рабочих 
дней с назначенной даты проведения аукциона.
Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Организатору аукциона стоимость затрат на организацию и проведение открытого аук-
циона на основании счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
На Претендента на покупку распространяются правила и условия, установленные законодательством Республики Беларусь и настоящим договором для 
Победителя аукциона.

Расчет ежемесячной арендной платы выполнен в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 29 марта 2012 г. №150 «О некоторых вопросах 
аренды и безвозмездного пользования имуществом». Базовая арендная величина равна 13,60 бел. руб. в денежных знаках образца 2009 г.

Размер штрафа, уплачиваемый участником аукциона и (или) его Победителем (Претендентом на покупку) в случаях, предусмотренных Положением о 
порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помеще-
ний, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 08.08.2009 № 1049 и соглашением о правах и обязанностях сторон в процессе организации и проведения аукциона, составляет 1 000, 00 белорусских 
рублей в денежных знаках образца 2009 года.

Аукцион состоится 09.01.2017 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 4
Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь и иностранные инвесторы. Порядок 
проведения аукциона, оформление участия в аукционе, определение лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, а также возмещение 
затрат на организацию аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.ino.by.
Задаток перечисляется на р/с 3012154337010 в ОАО «БПС-Сбербанк», 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 4а, код 369. Получатель – РУП «Институт 
недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права заключения договора аренды объекта 
недвижимого имущества (Лот №1), принадлежащего Государственному предприятию «Комплекс по оказанию услуг имени П.М. Машерова», проводимом 
09 января 2017 г.
Задаток, уплаченный участником аукциона, ставшим Победителем (Претендентом на покупку), будет засчитан в счет окончательной стоимости Лота №1. 
Задаток, уплаченный участниками аукциона, не ставшими Победителем аукциона, Организатор аукциона возвращает безналичным платежом на их счета 
в течение 5 (пяти) банковских дней со дня проведения аукциона (назначенной даты его проведения в случае признания аукциона несостоявшимся) или с 
момента регистрации Организатором аукциона отказа от участия в аукционе. 
Заявления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 
каб. 6. Окончание приема заявлений – 06.01.2017 в 12.00.
Все желающие могут предварительно ознакомиться с Объектом (Объектами) аукциона. Контактное лицо для осмотра Объектов: Пилипенко Сергей Лео-
нидович, 8 (017) 306-47-35, 8 (044) 721-60-44.
Организатор аукциона или Продавец вправе снять Лот с торгов до объявления его проданным без объяснения причин снятия. 

� Организатор аукциона: • +375(17) 306-00-57 • +375(29) 550-09-52 • + 375(29) 356-90-03 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки»
• ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА (недвижимость, транспорт, оборудование, бизнес, 
интеллектуальная собственность)

• ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНОВ


